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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená práce svým obsahem plně odpovídá zadání a dostatečně jej naplňuje.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka během řešení své diplomové práce pracovala systematicky a samostatně. Postup své práce
pravidelně konzultovala se svým vedoucím i externím konzultantem. Na konzultace byla vždy
patřičně připravena.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena s dostatečným předstihem. Její finální podoba a obsah byly dostatečně
konzultovány.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem předložené práce je funkční prototyp elektrody pro kontinuální měření koncentrace
glukózy v krvi. Tento prototyp byl ověřen pomocí statických in vivo testů a byl nastíněn další postup
rozvoje řešené problematiky.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Předložená práce staví na již známých faktech, které však svým použitím přinášejí nové poznatky v
řešené problematice. Na základě dosažených výsledků by mohla být navržená elektroda využita v
praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studentka vhodně využila všech doporučených studijních materiálů a po konzultaci s vedoucím práce
je doplnila o další studijní prameny. Jednotlivé převzaté části jsou řádně citovány a dostatečně
odlišeny od vlastních výsledků práce.

7. Souhrnné hodnocení.
Cílem předložené práce je návrh elektrody pro kontinuální měření koncentrace glukozy v krvi. Práce
měla vycházet z již stávajícího a známého řešení, které se v průběhu řešení ukázalo jako nefunkční.
Studentka tedy od základu navrhla novou plně funkční elektrodu, kterou experimentálně ověřila
pomocí statických in vitro testů. Po dohodě s vedoucím práce bylo upuštěno od testu dynamických a
místo toho byla podrobně rozpracována konstrukce elektrody. Studentka při řešení práce prokázala
schopnost pracovat samostatně s velkým přesahem do oblasti chemie a materiálového inženýrství. Na
základě dosažených výsledků práce dalece přesahuje rámec práce diplomové. Práci doporučuji k
obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
Jaké jsou další možnosti rozvoje řešené problematiky?
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